
      

ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

вул. Воронцовська 15-а, м. Херсон, 73000, тел./факс.(0552) 42 33 34, е-mail: 

xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxt

Код ЄДРПОУ 02146713 

______________№ _______________

На №_________від_______________

Марині  МАРКОВІЙ

Про надання інформації

Шановна пані Марино!

На Ваш інформаційний запит від 04.10.2021 стосовно фінансування 
Херсонського закладу дошкільної освіти № 83 Херсонської міської ради, 
управління освіти Херсонської міської ради надає запитувану інформацію.

1. Копію кошторису закладу на 2021 рік.
2. Розрахунок до кошторису на 2021 рік,.
3. Копію бюджетного запиту з розрахунками на 2022 рік.
4. Копії бюджетного запиту закладу на 2020 та 2021 роки.
5. За рахунок загального і спеціального фонду бюджету станом на 

01.10.2021 в заклад придбано 1 вогнегасник на суму 430 грн.
6. На 2021 рік у місцевому бюджеті кошти на ремонт та облаштування 

ЗДО № 83 не передбачено.
7. У зв’язку з тим, що бюджет Херсонської територіальної громади 

міста на 2021 рік є вкрай обмеженим, управлінню освіти Херсонської міської 
ради першочергово фінансуються видатки на виплату заробітної плати 

працівникам закладів освіти міста, оплату енергоносіїв і комунальних послуг, 
харчування дітей. Задовольнити клопотання директора ЗДО № 83 у 2021 році 
на придбання канцелярського приладдя, господарських товарів та ін. у повному 

обсязі немає можливості. При складанні проєкту бюджету на 2022 рік 

управлінням освіти Херсонської міської ради будуть надані пропозиції щодо 

виділення коштів на зазначені цілі. 
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8. Обсяг коштів, які були виділені із загального фонду місцевого 

бюджету та бюджету розвитку на фінансування закладу у 2021 році становить 
8 483,8 тис. грн, а саме:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 6 814,8 тис. грн;
- на харчування дітей – 831,1 тис. грн;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 807,9 тис. грн;
- на поточні видатки (оплата телефонних послуг, охорони, 

протипожежних заходів та ін.)  –  30,0 тис. грн;

Додатки: на 10 арк. в 1 прим.

З повагою

Начальник управління освіти                        Наталя ЖУРЖЕНКО

Ольга Костирко 420857


